ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA
PORTUGUESE CHESTNUT ASSOCIATION

Exmo Sr. Associado
RefCast- Associação Portuguesa da Castanha

Assunto: Envio de plano de ação para a “Revitalização da Fertilidade do Solo”

Tenho a honra de enviar em anexo, conjunto de documentos referentes à
implementação pela RefCast do Plano de ação para a “Revitalização da Fertilidade do Solo”.
Com este plano, pretende a RefCast agilizar a realização de análises de solo dos soutos
dos nossos associados, dando desta forma um importante contributo para o aumento da sua
produtividade. A este plano aderiram os Laboratórios de Análises de Solos do Instituto
Politécnico de Bragança e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Os elementos de contacto para assuntos relativos a este plano em cada um dos
laboratórios serão:
A) Instituto Politécnico Bragança – Prof. Doutora Margarida Arrobas
marrobas@ipb.pt
Laboratório de Análises de Solos e Plantas
Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172, 5301-855 BRAGANÇA, PORTUGAL
Tel (+351) 273 303 255
Fax (+351)273 325 405
B) Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro – Eng. Rui Lagoa
labsolos@utad.pt
Laboratório de Solos e Plantas
Apartado 1013
5001-911 Vila Real
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Na documentação que se anexa, segue uma proposta de cartaz para divulgação do
plano, um plano de ação. Referente a cada um dos laboratórios aderentes, seguem as fichas de
colheita de amostras e listagem de preços.
Solicitamos aos associados interessados em aderir o favor de informar a RefCast
(refcast@gmail.com), indicando um elemento de contacto, a fim de que seja aberto o respetivo
plano de análises com o laboratório. Cada associado poderá ter um plano aberto em mais do
que um Laboratório.
Da parte da RefCast, o elemento de contacto será:
Prof. Doutor José Gomes Laranjo (jlaranjo@utad.pt)
Fazendo votos, de que através deste plano possamos dar mais um passo no reforço da
fileira do castanheiro em Portugal, deixamos,

Os melhores cumprimentos,

Vila Real, 19 de novembro 2013
O Presidente

José Carlos Esteves Gomes Laranjo
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